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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een aangekondigd jaarlijks onderzoek. 
In dit inspectierapport zijn niet alle items uit de Wet Kinderopvang beoordeeld. Met behulp van het 
model risicoprofiel zijn de inspectie-activiteiten bepaald. Daarbij ligt de nadruk op zaken die het 
meest bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
  
Daarnaast zijn binnen deze inspectie de nieuwe en gewijzigde kwaliteitseisen vanuit de Wet 
Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang meegenomen. Deze Wet is per 01-01-2018 ingegaan. 
  
Tevens is in verband met de terugverhuizing en herexplotatie d.d. 19-11-2018 van de Heuf naar 
Kinderdroom beoordeeld of de houder redelijkerwijs aan de voorschriften gaat voldoen. 
  
De itemlijst achterin dit rapport laat zien welke items onderdeel zijn van deze inspectie. 

 
Beschouwing 
Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over 
bso Hoera Panningen, locatie Kinderdroom volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in 
het rapport per onderdeel uitgewerkt. 
  
Feiten over Buitenschoolse opvang (bso) Hoera Panningen, locatie 'Kinderdroom' 
Buitenschoolse opvang (bso) Hoera Panningen, locatie 'Kinderdroom', is gehuisvest op de John F. 
Kennedylaan 247 te Panningen (gemeente Peel en Maas). De bso is een voorziening van Hoera 
kindercentra Panningen en heeft 1 locatie buitenschoolse opvang (bso) voor naschoolse opvang. 
  
Locatie 'Kinderdroom' is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera, gevestigd in de gemeenten 
Peel & Maas, Leudal en Nederweert 
  
Bso Hoera Panningen, locatie Kinderdroom is per 17 februari 2017 met 90 kindplaatsen 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en bestaat uit 4 basisgroepen. 
  
Deze bso wordt per 3 april 2018 in verband met een grootscheepse verbouwing tijdelijk gehuisvest 
als bso Hoera Panningen, locatie de Heuf op de Wilhelminastraat 44 te Panningen. In november 
2018 vindt de terugverhuizing plaats en op 19 november (her)opent bso Kinderdroom haar deuren. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Onderstaand staan de bevindingen van de 
inspecties uit 2015 t/m 2017 beschreven: 
  
  
 30-04-2015: nader onderzoek: waarschuwingsbrief (d.d. 09 april 2015), de houder is verzocht 

de volgende acties tijdig en volledig uit te voeren: pedagogisch klimaat: pedagogisch 
beleidsplan aanvullen met omschrijving van de werkwijze, de maximale omvang en de 
leeftijdsopbouw van de basisgroep; pedagogisch klimaat: omschrijving toevoegen hoe de 
houder bij activiteiten in groepen groter dan dertig kinderen aantoonbaar extra aandacht 
besteedt aan de omgang met de basisgroep; personeel en groepen: de verklaringen omtrent 
het gedrag (VOG) actualiseren. Er was één beroepskracht in het bezit van een VOG ouder dan 
twee jaar. Bovenstaande tekortkomingen in het nader onderzoek zijn opgeheven; 

 30-04-2015: jaarlijks onderzoek; tekortkoming t.a.v. oudercommissie; 
 08-03-2016: jaarlijks onderzoek; de volgende tekortkomingen zijn geconstateerd; personeel 

en groepen: beroepskracht-kindratio en ouderrecht; oudercommissie. Op 20-05-2016 heeft de 
gemeente Peel en Maas een waarschuwingsbrief naar de houder gestuurd: "Geconstateerd is 
dat u in principe de BKR hanteert, maar in het belang van de kinderen voor het eetmoment 
een tafelschikking heeft gecreëerd, waarin sec genomen de BKR niet op orde was. Daarbij was 
de registratie ook niet helemaal op orde. U heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat deze 
situatie voor de gemeente te gedogen is. Een waarschuwing is op zijn plaats om duidelijk te 
maken dat in formele zin u in overtreding was"; 

 14-02-2017: jaarlijks onderzoek; tekortkoming geconstateerd ten aanzien van de 
beroepskracht-kindratio (recidive) en de registratie (recidive). Op 16-02-2017 stuurt de 
locatieverantwoordelijke in een bijlage het stappenplan voor de administratie van de BSO 
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Kinderdrôme: "Vanaf 1 maart starten we met de nieuwe formulieren zodat het niet meer mis 
kan gaan"; 

 24-04-2017: nader onderzoek; de gemeente Peel en Maas heeft naar aanleiding van deze 
tekortkoming op 13-04-2017 houder een aanwijzing gestuurd en de GGD de opdracht gegeven 
een nader onderzoek uit te voeren. Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat de onderzochte voorwaarde 'beroepskracht-kindratio' nu voldoet aan de gestelde 
eisen. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
Als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn met ingang van 1 januari 2018 en 1 
maart 2018 bepaalde kwaliteitseisen gewijzigd en tijdens dit onderzoek beoordeeld. 
  
De bevindingen uit het onderzoek zijn gebaseerd op twee locatiebezoeken d.d. 05-11-2018 en 
20-11-2018 (beoordeling pedagogische praktijk, beroepskracht-kindratio, inrichting ruimtes), 
gesprek(ken) met de clustermanager, assistent-leidinggevende, de aanwezige beroepskrachten en 
een beoordeling op documenten. 
  
Er heerst een open, ontspannen uitgelaten sfeer in de nieuw verbouwde bso na de recente 
terugverhuizing vanaf locatie de Heuf. De kinderen hebben het zichtbaar naar hun zin en mogen 
zijn wie ze zijn. De beroepskrachten en de kinderen zijn zichtbaar trots op 'hun nieuwe locatie'. Op 
basis van de waarnemingen tijdens de observatiemomenten kan geconstateerd worden dat de 
pedagogische praktijk ruim in orde is. 
  
Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd; er wordt voldaan aan de getoetste items uit de Wet 
Kinderopvang. 
  
De bevindingen van dit onderzoek staan los van de gebruikersvergunning die de 
brandweer/gemeente met betrekking tot de brandveiligheid en bouw- en woningtoezicht met 
betrekking tot het bouwbesluit afgeeft. 
  
  
Voor verdere toelichting zie daarvoor de inhoud van het rapport en onderstaand ‘Advies aan 
College van B&W’. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
 

 



 

5 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-11-2018 

BSO Hoera Panningen, Kinderdrome te Panningen 

 

Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Pedagogisch Klimaat'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Pedagogisch beleid 
 Pedagogische praktijk 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Pedagogisch beleid 
 
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan en een locatie-specifiek werkplan 
(bso Kinderdroom 10-2018) waarin de voor de buitenschoolse opvang kenmerkende visie op de 
omgang met kinderen is beschreven. De houder draagt er zorg voor dat tijdens de buitenschoolse 
opvang conform deze plannen wordt gehandeld. Dit doet de houder onder andere door 
onderwerpen te bespreken tijdens het teamoverleg. 
  
Het pedagogische werkplan beschrijft hoe de pedagogische visie en uitgangspunten worden 
vertaald in het concrete handelen op deze locatie. De nieuwe items uit de wet IKK 2018, zoals het 
mentorschap en de inzet van stagiaires en vrijwilligers, is concreet beschreven in het pedagogisch 
werkplan. 
  
Ook de wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 
gesignaleerd staat omschreven; de ontwikkeling en het welbevinden van het kind wordt gevolgd 
middels observaties, kindgesprekjes en het invullen van de 'smiley’s'. Dit formulier is tevens de 
basis voor het oudergesprek. 
De mentor brengt ook het kind in bij kindbesprekingen en neemt indien nodig het initiatief voor 
een ontwikkelgesprek met andere betrokkenen dan ouders. De IB-er van de basisschool kan te 
allen tijde geraadpleegd worden. 
  
De afwijkingsregeling wordt alleen toegepast tijdens schoolvakanties en op studiedagen. Gezien de 
bezetting van de groepen heeft Hoera Kinderdroom de afwijkingsregeling als volgt vorm gegeven: 
maandag t/m vrijdag van 7.30-8.00 uur, van 12.30-14.30 uur en van 17.00-17.30 uur. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Pedagogische praktijk 
 
Observatie van de praktijk 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk heeft de toezichthouder gebruik gemaakt van 
het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar (www.rijksoverheid.nl). 
Het veldinstrument is ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen die zijn benoemd in het 
Besluit Kwaliteit kinderopvang. Deze basisdoelen zijn: 
  
A: Er wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Er is respect voor 
de autonomie van kinderen, grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het 
gedrag van kinderen. Dit gebeurt op een manier dat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen 
kunnen voelen. 
  
B: Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; 
cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat 
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kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende 
omgeving. 
  
C: Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht. Kinderen worden in staat gesteld steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden. 
  
D: Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
  
Aan de hand van het genoemde veldinstrument is de pedagogische praktijk tijdens het onderzoek 
op locatie beoordeeld. De inspectie vindt plaats op 20-11-2018, op een dinsdagmiddag. Op de 
naschoolse opvang zijn 68 kinderen, 8 beroepskrachten, 1 beroepskracht in opleiding en 1 
vrijwilligster, verdeeld over 4 basisgroepen aanwezig. In iedere basisgroep heeft een observatie 
plaats gevonden. 
  
Observatiemomenten: ontvangst van de kinderen, het vrije spel, het eten en drinken aan tafel, 
activiteit (verkennen en uitleg over de nieuwe groepsruimtes). 
  
Bij binnenkomst (2e dag na de heropening van de vernieuwde bso) worden de kinderen door de 
beroepskrachten welkom geheten waarna de meeste kinderen gelijk uitgelaten gaan spelen en 
ontdekken; de meeste kinderen spelen in groepjes, een enkel kind speelt alleen. Een groepje 
kinderen speelt kwartet, kinderen spelen met de lego, chillen op het grote konijn of spelen met de 
reuzeblokken. Daarna verzamelen de kinderen op het grote plein en worden verdeeld over de 4 
basisgroepen. 
  
Aansluitend eten de kinderen fruit en drinken ranja in de 'nieuwe groepsruimtes'. Aan de diverse 
tafels vinden allerlei gesprekjes plaats. Kinderen luisteren naar elkaars verhalen en er is sprake 
van dialoog tussen de kinderen onderling en de beroepskrachten en kinderen. Kinderen oefenen op 
deze manier sociale vaardigheden en leren om op hun beurt te wachten. 
  
De eerste week na de terugverhuizing staat in het teken van wennen, verkennen en opvoeden. 
De kinderen krijgen na het fruitmoment in 4 groepen uitleg over de nieuwe ruimtes; de stilteruimte 
(yogaruimte), de knutselruimte, de keuken en de buitenruimte en de regels op de bso.  
  
Uit de observaties blijkt dat de kinderen zich hierdoor op hun gemak (gaan) voelen en dat op deze 
manier de emotionele veiligheid van kinderen gewaarborgd wordt. 
Tijdens het fruit eten en de uitleg over de nieuwe ruimtes hebben de beroepskrachten veel oog 
voor de sociale omgang tussen kinderen onderling en de waarden en normen die gaan gelden op 
de nieuwe bso. 
  
Conclusie 
De beroepskrachten handelen volgens de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang en geven 
hieraan invulling zoals deze beschreven staan in het pedagogisch werkplan van bso Hoera 
Panningen, locatie Kinderdroom. Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarde binnen dit item. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018  en d.d. 20-11-2018 mw. H. 

Vullings en assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 20-11-2018 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 20-11-2018 dinsdagmiddag naschoolse opvang) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera kindercentra bso Kinderdroom 10-2018) 
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Personeel en groepen 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Personeel en groepen'. 
Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 Aantal beroepskrachten 
 Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
  
Per aspect worden eerst de gegevens beschreven van het kindcentrum. Daarna volgt een oordeel 
op basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
Er is geconstateerd dat de houder, clustermanager, assistent-leidinggevende, 
alle beroepskrachten, 1 stagiaire, 1 beroepskracht in opleiding en 2 vrijwilligers beschikken over 
een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister 
kinderopvang. Tevens zijn deze personen in dit systeem gekoppeld aan de houder 
  
De houder heeft een overzichtslijst van deze koppelingen aangeleverd, waar dit uit blijkt. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 
 
Alle beroepskrachten van bso Kinderdroom beschikken over een passende beroepskwalificatie 
conform de cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
  
Er wordt geen meertalige buitenschoolse opvang geboden. 
  
Bij bso Hoera Kinderdroom worden momenteel 1 stagiaire en 1 beroepskracht in opleiding ingezet. 
De stagiaire wordt op woensdag en donderdag boventallig ingezet. 
  
Bij de beroepskracht in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin hij zich op 
dat moment bevindt. Hij wordt op dinsdag en donderdag ingezet. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Aantal beroepskrachten 
 
Beroepskracht-kindratio 
Tijdens het onderzoek op locatie zijn er bij bso Kinderdroom bij: 
 basisgroep 1: 20 kinderen aanwezig, 1 beroepskracht en 1 beroepskracht in 

opleiding;                               
 basisgroep 2: 15 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten;  
 basisgroep 3: 18 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten; 
 basisgroep 4: 15 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten.  
  
Tevens zijn de assistent-leidinggevende en de clustermanager aanwezig tijdens het 
inspectiebezoek. 
  
Dit is conform de vereisten. Ook uit een steekproef d.d. 19-11-2018 blijkt dat de houder het 
benodigd aantal beroepskrachten heeft ingezet. 
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Afwijken  
De afwijkingsregeling wordt alleen toegepast tijdens schoolvakanties en op studiedagen. Gezien de 
bezetting van de groepen is bij Hoera Kinderdroom de afwijkingsregeling als volgt vorm gegeven: 
maandag t/m vrijdag van 7.30-8.00 uur, van 12.30-14.30 uur en van 17.00-17.30 uur.  
  
Achterwachtregeling 
Tijdens het afwijken van de beroepskracht-kindratio wanneer er één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. Dit betreft de  senior pedagogisch medewerker, 
clustermanager, stagiaire, ouders die op verschillende momenten hun kind komen brengen of 
ophalen. Ook andere medegebruikers van het gebouw zijn aanwezig; de collega’s van Sporthelden. 
  
Tevens fungeren de dagopvang van Hoera Panningen en het hoofdkantoor (liggen op 5 minuten 
afstand van de bso) als achterwacht. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.  
 
 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 
 
Basisgroep 
Bso Hoera Kinderdroom heeft ruimte voor 90 bso-kinderen per dag. Ieder kind wordt geplaatst in 
een basisgroep met maximaal 20 of 30 kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. De bso werkt 
op drie dagen met vier basisgroepen (maandag, dinsdag en donderdag). Deze basisgroepen zijn als 
volgt ingedeeld: 
 Basisgroep 1 : maximaal 20 4-5 jarige kinderen; 
 Basisgroep 2 : maximaal 20 6-7 jarige kinderen; 
 Basisgroep 3 : maximaal 30 8+ jarige kinderen; 
 Basisgroep 4 : maximaal 20 8+ jarige kinderen. 
  
Mentorschap 
Uit een steekproef in de praktijk blijkt hetgeen wat in het pedagogisch werkplan is beschreven ook 
in de praktijk wordt gebracht; aan ieder kind is een mentor toegewezen, dit is een vaste 
beroepskracht van het kind. De verdeling van de kinderen is evenredig en er wordt rekening 
gehouden met welke beroepskracht het kind het meeste ziet. De verdeling van het mentorschap is 
inzichtelijk op de Ipad. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 
 
Tijdens de opvang wordt naast de Nederlandse taal het Limburgs dialect als voertaal gebruikt. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018  en d.d. 20-11-2018 mw. H. 

Vullings en assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 20-11-2018 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 20-11-2018 dinsdagmiddag naschoolse opvang) 
 Personen Register Kinderopvang 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Diploma's beroepskrachten 
 Presentielijsten (d.d. 19 en 20 november 2018 (week 47)) 
 Personeelsrooster (d.d. 19 en 20 november 2018 (week 47)) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'veiligheid en gezondheid'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Veiligheids- en gezondheidsbeleid  
  
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. 
  
Dit beleid is schriftelijk vastgesteld en omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt. 
  
Er wordt ingegaan op de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen en het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen en de 
handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat als vast agendapunt van het werkoverleg. 
Beroepskrachten worden verantwoordelijk gemaakt voor bepaalde onderdelen uit het beleid. Er 
wordt gezamenlijk een actieplan en een jaarplan opgesteld. De voortgang van beide plannen wordt 
regelmatig geëvalueerd tijdens het teamoverleg. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan 
Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 
Tijdens elk locatie-overleg komt een thema aan bod vanuit het beleidsplan veiligheid en 
gezondheid. Dit gebeurt middels inspirerende en activerende werkvormen zoals bijvoorbeeld een 
Kahoot Quiz. De hieruit voortkomende acties en bespreekpunten worden meegenomen en verwerkt 
in het beleidsplan zodat het een ‘levend document’ blijft.  
  
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar de notulen van het 
locatie-overleg. Het eerste locatie-overleg staat gepland op 27-11-2018. 
  
In de afgelopen periode heeft de houder ondervonden dat de volgende maatregelen een positief 
effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
 Herinrichten ontwikkelruimtes; 
 Gebruik ouderportaal om ouders te informeren over infectieziekten; 
 Beleidsplan risicovol spelen en ontwikkelen. 
  
Openstaande Actiepunten: 
 het plaatsen een afkadering bij de ballustrade; 
 de kinderen wijzen op de ijzeren balken bij de lage verdieping; 
 kinderen mogen nooit zonder toezicht gebruik maken van de lift; kinderen mogen alleen 

gebruik maken van de lift indien hier een medische noodzaak voor is. 
  
Bijna alle beroepskrachten op deze locatie zijn in het bezit van een geldig en geregistreerd 
certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Een beroepskracht volgt op 
30-11-2018 een verplichte herhaling en een tweede beroepskracht rondt op 14-11-2018 een 
cursus EHBO-kindgericht en Reanimatie van het Oranje Kruis af. Beide beroepskrachten zijn nooit 
alleen op de bso aanwezig.  
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
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Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018  en d.d. 20-11-2018 mw. H. 

Vullings en assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 20-11-2018 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 20-11-2018 dinsdagmiddag naschoolse opvang) 
 EHBO certificaten 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Beleid veiligheid- en gezondheid (Kinderdroom 09-2018) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera kindercentra bso Kinderdroom 10-2018) 
 Werkdocument grote risico’s locatie Kinderdroom versie oktober 2018 
 Beleid risicovol spelen en ontdekken Kinderdroom 10-2018 
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Accommodatie 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'accommodatie'. 
Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 
  
 Eisen aan ruimtes  
  
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Eisen aan ruimtes 
 
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
  
De binnenruimte 
Voor de 90 kindplaatsen is voldoende binnenruimte beschikbaar om aan de eis van 3,5 m² 
binnenspeelruimte per aanwezig kind te voldoen. 
Alleen op de begane grond is 600 m² binnenspeelruimte beschikbaar (o.a de huif, 
handenarbeidlokaal, mindfullnessruimte en een keuken). Tevens is er nog een verdieping 
beschikbaar als speelruimte (chillen, lezen). 
Volgens de Wet kinderopvang dient er 3,5 m² binnenspeelruimte per kind aanwezig te zijn. Voor 90 
kinderen betreft dit 315 m². 
  
De aanwezige beschikbare vierkante meters, zijn ruim voldoende voor de 90 kindplaatsen van bso 
Kinderdroom. 
  
De buitenruimte 
Voor de 90 kindplaatsen is voldoende buitenruimte beschikbaar om aan de eis van 3 m² 
buitenspeelruimte per aanwezig kind te voldoen. Er is een zeer ruime buitenspeelruimte  van 30 x 
28 m² beschikbaar. De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
Er bevinden zich onder andere: een sprintbaan, zandheuvel, schommels, klimwand, overdekt 
kunstgrasveld en een multifunctionele ruimte (hutten, pallets e.d.). 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018  en d.d. 20-11-2018 mw. H. 

Vullings en assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 20-11-2018 beroepskrachten) 
 Observaties (d.d. 20-11-2018 dinsdagmiddag naschoolse opvang) 
 Notulen oudercommissie (d.d. 03-04-2018 en 04-06-2018) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Plattegrond (Binnen-en buitenruimte(s)) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera kindercentra bso Kinderdroom 10-2018) 



 

12 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-11-2018 

BSO Hoera Panningen, Kinderdrome te Panningen 

 

Ouderrecht 
 
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'ouderrecht'. Binnen dit domein 
worden de volgende onderdelen getoetst: 
  
 Informatie 
 Oudercommissie 
 Klachten en geschillen 
  
Eerst worden de bevindingen beschreven over het kindercentrum. Daarna volgt een oordeel op 
basis van de wettelijke criteria. 
  
 
Informatie 
 
De houder informeert ouders via de website (ouderportal), een intakegesprek en via 
foldermateriaal. Ouders worden in ieder geval over de volgende zaken geïnformeerd: 
  
 Het pedagogisch beleid; 
 De inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio; 
 Het beleid over veiligheid en gezondheid; 
 Inspectierapporten van de GGD (beschikbaar op website houder); 
 De mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen en de 

klachtenprocedure. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
 
Oudercommissie 
 
Locatie bso Hoera Kinderdroom beschikt over een centrale oudercommissie bestaande uit ouders 
die opvang afnemen bij de locaties in Panningen. Van de locatie Kinderdroom nemen momenteel 3 
ouders deel aan de oudercommissie. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.  
 
 
Klachten en geschillen 
 
Over het jaar 2017 zijn er geen (externe) klachten ingediend. Dit blijkt uit het Klachtenvrij 
certificaat van de Geschillencommissie, dat de houder tijdig aan de GGD, Limburg-Noord heeft 
gestuurd. 
  
Conclusie 
De getoetste voorwaarden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 05-11-2018  en d.d. 20-11-2018 mw. H. 

Vullings en assistent-leidinggevende) 
 Interview (d.d. 20-11-2018 beroepskrachten) 
 Website (www.hoerakindercentra.nl) 
 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan Hoera kindercentra bso Kinderdroom 10-2018) 
 Klachtenvrijbrief geschillencommissie 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de 
wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is 
van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen 
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder 
geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een 
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een 
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden 
opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens 
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum 
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over 
de kinderen die worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd 
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn 
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de Wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor 
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en 
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden 
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.  
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit 
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, 
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) 
voor talen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2 
Regeling Wet kinderopvang) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang 
maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten 
beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het 
kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van het op grond 
van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten 
op de afzonderlijke basisgroepen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 

kinderopvang) 

Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 7 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 

kinderopvang) 



 

15 van 20 
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 05-11-2018 

BSO Hoera Panningen, Kinderdrome te Panningen 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen 
van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, 
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt 
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van 
het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder 
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan 
vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist 
op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan 
wordt afgeweken.   
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en 
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De 
houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het 
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere 
volwassene in het kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in 
één basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in 
bijlage 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten;   
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep 
dan de vaste basisgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de 
mentor voor de ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het 
welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd 
conform de definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(art 1.50 lid 2 onder i en art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de 
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een 
door de houder vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder f en art 16 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 

kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste 
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 
Regeling Wet kinderopvang) 

 

Accommodatie 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 
de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 
beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk 
na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen 
website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor 
ouders en personeel toegankelijke plaats. 
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op 
passende wijze onder de aandacht van de ouders. 
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang) 

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten 
worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden 
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het 
minimaal aantal beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Klachten en geschillen 

De houder zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het betreffende jaar 
klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het daaropvolgende 
kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende wijze onder de 
aandacht van de ouders. 
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : BSO Hoera Panningen, Kinderdrome 
Website : http://www.hoerakindercentra.nl 
Aantal kindplaatsen : 90 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Stichting Hoera kindercentra 
Adres houder : Kerkstraat 32 
Postcode en plaats : 5981CG Panningen 
Website : www.hoerakindercentra.nl 
KvK nummer : 14119365 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Limburg-Noord 
Adres : Postbus 1150 
Postcode en plaats : 5900BD VENLO 
Telefoonnummer : 088-1191200 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. Pijls 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Peel en Maas 
Adres : Postbus 7088 
Postcode en plaats : 5980AB PANNINGEN 
 
Planning 
Datum inspectie : 05-11-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 26-11-2018 
Zienswijze houder : 27-11-2018 
Vaststelling inspectierapport : 27-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 27-11-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 27-11-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 04-12-2018 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

In november 2018 heeft de inspecteur een inspectie op onze BSO locatie Kinderdroom uitgevoerd. 
Wij zijn blij te vernemen dat zij geconstateerd heeft dat er voldaan wordt aan alle wettelijke 
voorwaarden. 
Met dank aan de inspecteur voor de prettige samenwerking. 
  
Hanneke Vullings 
Clustermanager 
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